
 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

D.D. 13-11-2019 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 09-10-2019 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Beleid 

 

- Tielt-Winge: samenwerking vanaf 01-01-2020 

 

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de nota. 

 

In verband met de aandelen resten er vijf uittredende deelnemers. Aan de leden van de 

raad van bestuur zal een berekening van de herverdeling van de aandelen, conform artikel 

7 van de statuten worden voorgelegd. 

 

- Uitwerking informatieprocedure toekomstige bestuurders 

 

Alle gemeenten zullen in de toekomst de uitnodigingen en verslagen van de raad van 

bestuur ontvangen.  

 

3. Aanstelling bestuurder 

 

- Aanduiding bestuurder gemeente Bekkevoort 

 

De raad van bestuur keurt de voordracht van mevrouw Laenens goed en zal deze 

agenderen op de eerstvolgende algemene vergadering.  

 

 

4. Bedrijventerreinen 

 

- Landen: terugkoop bedrijfsterrein met gebouw - lot 33  

 

 De raad van bestuur beslist over te gaan tot terugkoop van het lot 33 op het

 bedrijventerrein Landen, conform de gangbare principes. 

  

- Haasrode Researchpark: intentieverklaring mobiliteit 

 

Heel wat acties, opgenomen in de intentieverklaring zijn uitgevoerd en deze 

 intentieverklaring dient te worden vernieuwd.  

 

 

 



5. Adviesverlening & begeleiding 

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: plaatsen van zonnepanelen en 

leveren van energie met burgerparticipatie 

 

De bestekken voor de opdracht worden goedgekeurd. 

  

- Deelname raamovereenkomsten C-smart voor hard- en software 

 

 De deelname aan de raamovereenkomsten van de aankoopcentrale C-Smart (Cipal) 

 wordt goedgekeurd. 

  

- Stopzetting plaatsingsprocedure: raamovereenkomst gedeelde e-mobiliteit 

arrondissement Leuven  

 

De plaatsingsprocedure wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund.  

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst gedeelde  

e-mobiliteit arrondissement Leuven 

 

Er werd een vernieuwd bestek opgesteld door Interleuven. 

Het bestek en de raming voor de opdracht worden goedgekeurd.  

 

- Goedkeuring gunning: levering en implementatie van een geografisch 

informatiesysteem 

 

De basisopdracht wordt gegund aan CEVI NV. 

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: ondersteuning verkoop vastgoed 

 

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht “Ondersteuning 

 verkoop vastgoed” en de gunningswijze worden goedgekeurd. 

 

6. Personeel 
 

- Voorbereiding HOC-BOC 

 

De technische aanpassingen aan het geldelijk reglement en het arbeidsreglement worden 

goedgekeurd.  

 

 

7. Diversen 

 

- Stand van zaken dossier dierenasiel 

 

De leden van de raad van bestuur buigen zich over deze problematiek. De exploitatie is 

geen taak voor Interleuven.  

 

 

 



- Bijzondere algemene vergadering Haviland – afvaardiging 

 

Interleuven laat zich verontschuldigen. 

 

- VR Leuven – vertegenwoordiging Interleuven in VVRR/werkgroepen 

 

Het amendement ter schrapping van de vertegenwoordiger van Interleuven was ingediend. 

De raad beslist om geen verdere actie te ondernemen. 

 

 

 

 


